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در راه خدا با دستهای خود جهاد كنيد، اگر نتوانستيد با زبانهای خود و 
اگر باز هم نتوانستيد با قلب خود جهاد كنيد.
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چالشقانون


  رحلت آيت  ا... سيدمحمد طباطبايي از رهبران مذهبي نهضت مشروطيت ايران 

)1299ش(   اشغال هويزه توسط مزدوران بعثي عراق )1359 ش(  درگذشت گاليلو 
گاليله منجم و رياضي دان شهير ايتاليايي )1642م(  

دكترمحمدرضاناریابيانه
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اشاره:با نگاهی دقيق تر می توان كاريکلماتورها را به دو 
گروه ادبی و غير ادبی تقسيم كرد كه در اين تقسيم بندی 
لفظ ادبی صرفا متضمن بيان حالتی از حاالت نفس��انی و 
برانگيختن رحم و رقت خواننده يا تحريك خشم و غيرت 
او نيس��ت، بلکه بر كاريکلماتورهايی اطالق می شود كه 
اساس شکل گيری آن ها شگردی ادبی است. كاريکلماتور 
بر مبنای تشبيه، بر مبنای جاندارانگاری اشياء بی جان، بر 
مبنای جاندار انگاری مفاهيم ذهنی، بر مبنای حسن تعليل، 
بر مبنای تضاد، بر مبنای تجاهل العارف، بر مبنای كنايه، بر 
مبنای حس آميزی، بر مبنای استخدام، بر مبنای ايهام، بر 
مبنای اين همانی، برمبنای حرف گرايی، بر مبنای توجه 
به بديهيات ) يعنی توجه به اموری كه مقابل ديد همگان 
قرار دارد اما مورد توجه همگان قرار نمی گيرد( ارائه شده 
است. كاربرد فراوان ماده واحده و تبصره در قانونگذاری 

ايران موجب گش��ته اس��ت كه اين دو ابزار قانونگذاری 
همواره مورد توجه دس��ت اندركاران قانونگذاری كشور 
قرار گيرد. جابجايی و نابجايی نقش و كاركرد ماده واحده 
و تبصره شرايط طنزآلودی را برای آنها فراهم كرده است. 
اين نوشتار به ارائه لطايف و ظرايف ادبی پيرامون كاربرد 
ماده واحده و تبصره در قانونگذاری به س��بك ايرانی می 

پردازد كه از نظر خوانندگان می گذرد:
مجمعتشخيصمصلحتنظام

- هماي��ش ملی »يك ماده واحده ب��ا ده ها تبصره!« در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد!

- كتاب طنز »تبصره های طاليی در ماده های غيرواحده« 
از سوی انتشارات مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر 
شد! - دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام از استفاده 
نادرست از ماده واحده و تبصره در قانونگذاری انتقاد كرد!

- مجم��ع تش��خيص مصلحت نظام مصوب كرد: س��وء 

استفاده از جايگاه قانونی ماده واحده و تبصره به مصلحت 
نظام نيست! 

دولت
- هيات دولت با صدور بخشنامه ای از دستگاه های اجرايی 

خواست: به تبصره ها بيشتر از مواد قانونی توجه كنند!
- معاون��ت حقوقی رييس جمهور اعالم كرد: با توجه به 
س��هولت تش��ريفات تصويب ماده واحده در قانونگذاری 
كشور، دس��تگاه های اجرايی برای مستندسازی قانونی 
برنامه های خود استفاده كنند! - هيات دولت طی انتشار 
اطالعيه ای دستگاه های اجرايی را از تدوين تبصره های 
فراقانونی برحذر داشت! - نمايشگاه »تاريخ كاربرد تبصره 
در قانونگذاری ايران« توسط دولت در مركز اسناد انقالب 

اسالمی افتتاح شد! 
مجلسشورایاسالمی

- دوره بازآموزی »تبصره شناسی« از سوی مركز پژوهش 

های مجلس شورای اسالمی ويژه نمايندگان مردم برگزار 
شد كه مورد استقبال آنها قرار نگرفت!

- ط��رح دو فوريت��ی الزام دولت به اج��رای تبصره های 
بزرگت��ر از ماده واحده! در مجلس ش��ورای اس��المی به 
تصويب رسيد! - فرهنگستان زبان فارسی از طی ارسال 
نامه ای به مجلس ش��ورای اسالمی خواست تا از تبصره 
ب��ه عنوان توضيح اضاف��ی غيرضروری داخ��ل پرانتزی 
استفاده نکنند! - طرح الزام دولت به رعايت ويژگی های 
استاندارد ماده واحده و تبصره در تدوين لوايح در مجلس 

شورای اسالمی اعالم وصول شد!
شوراینگهبان

- نمايش��گاه تجسمی »تبصره های نچسب و نامربوط!« 
در فرهنگسرای قانون با حضور سخنگوی شورای نگهبان 
افتتاح ش��د! - س��مينار بين المللی »تبصره های قانون 
گونه و قوانين تبصره مانند!« در دانشکده حقوق دانشگاه 

تهران با مشاركت پژوهشکده شورای نگهبان برگزار شد!
- آيين نام��ه تصويب »ماده واح��ده تبصره¬محور« از 
تصويب ش��ورای نگهبان گذش��ت! - سخنگوی شورای 
نگهب��ان در گفتگ��وی خبری با رس��انه ها از اس��تفاده 
نادرس��ت از امکان��ات قانونگذاری مانند م��اده واحده و 

تبصره انتقاد كرد! 
قوهقضاييه

- سازمان بازرسی كل كشور نسبت به رو به افزايش بودن 
كاربرد تبصره در قانونگذاری به سبك ايرانی هشدار داد!

- س��ازمان بازرسی كل كش��ور از تدوين شاخصه های 
اس��تاندارد برای نظارت بر ماده های واحده قانونی خبر 

داد!
- روابط عمومی س��ازمان بازرسی كل كشور اعالم كرد: 
تبصره های فراقانونی زير ذره بين نظارتی س��ازمان قرار 

دارند!

کاریکلماتور تبصره و ماده واحده!!

اش�اره:هرقانونعالوهبرويژگیه�ایذاتیدارایويژگی
هایعرضیاستكهبودونبودآنهادرقوانيندارایاجبارو
الزامنيست.برایباالبردنظرفيتاستنادیبحثازگزارش
رسمیمركزپژوهشهایمجلسشورایاسالمیاستفاده
ش�دهاستكهامکانهرگونهبرداشتسليقهایوتفسير
شخصیرابهحداقلبرس�اندوضمنابرایهدفوفلسفه
قانوننيازبهاستداللوبحثهاینظریفراواننباشد.اين
نوشتاربهبحثوبررسیپيرامونويژگیهایعرضیقانون

میپردازدكههماكنونازنظرخوانندگانمیگذرد:

ويژگي هاي عرضي قانون
منظور از ويژگي هاي عرضي قانون آن دسته از ويژگي هاست 
كه اگر قاعده اي فاقد آنها باشد با اين حال شايد هنوز بتوان آن 
را يك قانون ناميد. در كنار ويژگي هاي ذاتي، الزم است ق�انون، 
ب�ه تعبي�ر افالطون، توان ترغيب و اقناع ش��هروندان را داشته 
باش��د و اال در عم�ل كس�ي از آن پي�روي نخواه�د كرد. مهم 
ترين ويژگي هايي كه يك قانون را ترغيب كننده مي سازند را 

مي توان در فهرست زير يافت:
الف( پاسخگوي نيازهاي جامعه، 
ب( منعکس كننده نظر اكثريت، 
ج( تأمين كننده منفعت عموم، 

د( منطبق با اخالق، 
ه�( معطوف به عدالت، 

و( مستمر، 
ز( كارآمد، 

ح( انجام شدني، 
ت( پيشرو.

منبع: گزارش شماره 6981 مركز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی با عنوان »آشنايي اجمالي با كليات علم حقوق در زمينه 

قانونگذاري و قواي سه گانه )2(«
شرح ماجرا

-گزارهاول: بدون ترديد وجود مشکالت متعدد مانند گرانی، 
بيکاری، فقر، طالق، اعتياد، حاش��يه نش��ينی، مش��کل خريد 
و اجاره مسکن، افزايش س��ن ازدواج، تجمل گرايی، مهاجرت 
مغزها، واردات بی رويه، قاچاق كاال، خشکسالی، ترافيك، مصرف 
گرايی، رشوه، مدرك گرايی، كاغذبازی اداری، پارتی بازی، فساد 
اداری، افت بهره وری، بدحجابی، پرخاشگری و بداخالقی، عدم 
تامي��ن رفاه عمومی، احتکار، تجمل گرايی و زندگی اش��رافی، 
اس��راف و زياده خواهی، تکدی گری، ك��ودكان كار و خيابان، 
بی خانمانی و كارتن خوابی، تهاجم فرهنگی، خودكش��ی، بزه 
كاری، بافت فرس��وده شهری و روستايی، بی كفايتی مديريت 
بحران، آلودگی هوا، اختالف طبقاتی، مدپرستی، تصادفات جاده 
ای، پديده ريزگردها، نابودی جنگل ها، بيابان زايی و فرسايش 
خ��اك، نارضايتی های صنفی و ش��غلی، خرافه گرايی، كمبود 
س��رانه مطالعه و ساير آس��يب های اجتماعی زندگی مردم را 
)بويژه در دوران تحريم های ظالمانه دشمنان عليه ملت ايران( 

دشوار نموده است.
-گزارهدوم: پيرامون هر يك از مش��کالت زندگی مردم، ده 
ه��ا و يا صدها قانون ريز و درش��ت وجود دارد كه ويژگی های 
عرضی آنها حل مشکالت زندگی مردم بوده است و در صورت 
كارآمدی نمی بايست تاكنون از مشکالت فوق الذكر، اثری در 

جامعه باقی مانده باشد.
-گزارهسوم: تقسيم كار ملی پيرامون قانونگذاری بر اساس 
قانون اساسی شامل مجمع تش��خيص مصلحت نظام؛ دولت، 

مجلس شورای اسالمی، ش��ورای نگهبان و قوه قضاييه دارای 
شان مقررات گذاری با ويژگی های عرضی را هستند.

-گ�زارهچهارم: آيا قوانين بدون ويژگی های عرضی در حل 
مش��کالت زندگی مردم موثرند؟ آيا قوانين و مقررات ناكارآمد 

دارای ويژگی های عرضی هستند؟
-گزارهپنجم: در صورت مثبت بودن پاسخ به پرسش گزاره 
چهارم، بقاء و تش��ديد مش��کالت زندگی مردم نش��انه آشکار 
ناكارآمدی ويژگی های عرضی قانون و قانونگذاری كشور است.

-گزارهششم:در صورت منفی بودن پاسخ به پرسش گزاره 
چه��ارم، قوانين ب��دون ويژگی های عرضی به بقاء و تش��ديد 

مشکالت زندگی مردم انجاميده است.
گزارههفتم: ب��رای تثبيت ويژگی های عرضی قوانين، ايجاد 

تحول در قانونگذاری كشور اجتناب ناپذير است.
بررسی و تحلیل

-منعک�سكنن�دهنظراكثريتب�همثابهتوجهب�هرایو
خواستمردم:

انعکاس نظر اكثريت به معنای توجه به رای و خواس��ت مردم 
از ويژگی های عرضی قانون و قانونگذاری اس��ت. توجه قانون و 
قانونگذار به رای و خواست مردم در جامعه پذيری قانون نقش 
مهمی دارد. قانون و قانونگذاری از طريق برگزاری انتخابات خود 
را مطابق رای و خواست مردم شکل می دهند و مختصات خود 
را بر اس��اس نظر مردم بازس��ازی می كنند. قانون و قانونگذار 
بر اس��اس خواست مردم در فرآيند قانونگذاری شركت جسته 
و ب��رای روابط جامعه تعيين ح��د و حدود می كنند. در قانون 
و قانونگذاری س��نتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد مشکالت 
زندگی مردم نشانه عدم توجه به رای و خواست مردم به عنوان 

ويژگی عرضی قانون است.

-تأمينكنندهمنفعتعمومبهمثابهسعادتمندیجامعه:
تأمين كننده منفعت عموم به معنای س��عادتمندی جامعه از 
ويژگی های عرضی قانون و قانونگذاری اس��ت كه می تواند به 
اعتب��ار قانون در جامعه و اعتماد م��ردم به قانون و قانونگذاران 
كمك كند. بدون ترديد همه مردم از قانون و قانونگذاری توقع 
دارند كه آنها را به يعادت مادی و معنوی برس��اند. اينکه قانون 
و قانونگذاری تا چه حد قادر به تامين س��عادتمندی جامعه اند 
جای بحث و بررس��ی بيشتری دارد. سعادت جامعه به قانون و 
قانون برای سعادت جامعه بوجود می آيد. در قانون و قانونگذاری 
سنتی به س��بك ايرانی، بروز و تشديد مشکالت زندگی مردم 
نشانه عدم سعادتمندی جامعه به عنوان ويژگی عرضی قانون 

است.
-معطوفبهعدالتبهمثابههماهنگیبيناختيارووظيفه:

هماهنگ��ی بين اختيار و وظيف��ه از ويژگی های عرضی قانون 
و قانونگذاری اس��ت كه می تواند در گس��ترش فهم و تبعيت 
قانون در بين اقش��ار گوناگون جامعه دارای آثار موثری باش��د. 
هر قانون در نوع خود دارای اختياراتی در كنترل تغييرات است 
كه اثربخش��ی در آن نهفته اس��ت و در مقاب��ل دارای وظايفی 
نيز برای ارائه خدمات اس��ت هماهنگی بين اختيار و وظيفه از 
اهميت بسياری برخوردار است. در قانون و قانونگذاری سنتی 
به س��بك ايرانی، بروز و تش��ديد مشکالت زندگی مردم نشانه 
عدم هماهنگی بين اختي��ار و وظيفه به عنوان ويژگی عرضی 

قانون است.
-كارآمدبهمثابهتحققاهداف:

كارآم��دی به معنای تحقق اهداف ني��ز از ويژگی های عرضی 
قانون اس��ت كه در واقع اطمينان بخش نسبت به مفيد فايده 
بودن قانون در جامعه است. قانون به معنی اخص كلمه زمانی 

به درستی اجرا شده و می شود كه بتواند اهداف از پيش تعيين 
ش��ده خود را محقق سازد. اساسا شايد به سختی بتوان تحقق 
اهداف پيش بينی شده در قوانين را اندازه گيری كرد و ظرفيت 
تحقق اه��داف را در بازه های زمانی خاص تعيين و رصد كرد. 
در قانون و قانونگذاری س��نتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد 
مشکالت زندگی مردم نشانه عدم تحقق اهداف به عنوان ويژگی 

عرضی قانون است
.-انجامشدنيبهمثابهآرمانیودستنيافتنینبودن:

بس��ياری از قوانين گزاره های ش��يك و مقدس اند كه از زمره 
آرمان های ارزشمندند و اساسا قابل دستيابی نيستند. بکار بردن 
اين دس��ت گزاره ها در قالب قانون ويژگی عرضی انجام شدن 
بودن قانون را نقض می كند. كاربرد فراوان اهداف بلندمرتبه و 
غيرقابل دس��ت يابی در خالل قوانين صرفا درمان درد وجدان 
در قانونگذاری سنتی و مايه رضايت مسئوالن ارشد نظام است. 
در قانون و قانونگذاری س��نتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد 
مش��کالت زندگی مردم نش��انه آرمانی و دست نيافتنی بودن 

بسياری از قوانين است.
 پيشرو به مثابه نوآوری:

پيش��رو بودن به معنای نوآوری ني��ز از زمره خصتيص عرضی 
قانون است كه ناظر بر ارتقای سطح كارآمدی قانون در اداره امور 
جامعه است. دستاورد قانونگذاری نوآورانه، مجموعه ای از قوانين 
اس��ت كه از سطح مطلوبی از نوآوری در انديشه و عمل قانون 
قانونگذاری برخوردارند و با ارتقای س��طح قانونگذاری از وضع 
فعلی برای حل مشکالت زندگی مردم به ارائه راهکارهای مفيد 
و ميان بر می پردازند. در قانون و قانونگذاری س��نتی به سبك 
ايرانی، بروز و تشديد مشکالت زندگی مردم نشانه عدم نوآوری 

به عنوان ويژگی عرضی قانون است.

www.setadiran.ir

شرکت توزیع نیروي برق سیستان 
و بلوچستان

دستگاه مزایده گزار : شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان 
نوع مزایده :  عمومى یک مرحله اى

موضوع مزایده : فروش حدود یکصد تن انواع سیم و ضایعات مسى  اسقاط
زمان , مهلت و نحوه دریافت اسناد مزایده :

آدرس  به  دولت  تدارکات  الکترونیکى  سامانه  به   1398/10/26 لغایت   1398/10/21 ازتاریخ  توانند  مى  متقاضیان 
www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند

اطالعات تماس مزایده گزار :
تلفن  31137337-054  و 31137340 فکس 31137050-054  پیام کوتاه 09307280200 

www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : پست الکترونیک
حساب  به  ریال   3,400,000,000 مبلغ   واریز  یا  بانکی  ضمانتنامه   : مزایده  در  شرکت  تضیمن  نوع  و  مبلغ 
جارى103403815002 بانک صادرات  شعبه برق زاهدان بنام سایر در آمدها شرکت توزیع نیروي برق سیستان 

وبلوچستان
ارائه پیشنهاد قیمت در  بایست ضمن  : پیشنهاددهندگان مى  پاکات  ارایه پیشنهاد قیمت و تحویل اصل  مهلت 
سامانه الکترونیکى دولت تا ساعت 15 روز شنبه مورخ 1398/11/12 نسبت به ارسال اصل مدارك مطابق شرایط 
درج شده در اسناد مزایده در پاکات الك و مهر شده تا مهلت تعیین شده فوق به دبیرخانه شرکت آدرس نشانی 
زاهدان خیابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه 37و39شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان اقدام نمایند. 

الزم بذکر تمامى فرایند مزایده از طریق سامانه تدارکات دولت صورت مى پذیرد. 
تاریخ  و محل بازگشایی  پاکات :  پیشنهادات ارائه شده در ساعت 11:30 روز یکشنبه مورخ 1398/11/13 در سالن 

کنفرانس شرکت توزیع نیروى برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.
در ضمن شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلى در سامانه تدارکات دولت , مى بایست به سایت یاد شده 
مراجعه و نسبت به ثبت نام و دریافت امضاء الکترونیکى اقدام نمایند جهت اطالعات بیشتر در این خصوص مى 

توانید با تلفنهاى ذیل تماس حاصل فرمایید.
مرکز تماس41934-021     مرکز ثبت نام : 88969737 -021و 021-85193768

مدت قرارداد : ده روز  
نى  نشا به  نیر  توا معامالت  سایت  به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  نند  توا مى  متقاضیان  ضمنا 
 www.sbepdc.ir یا سایت شرکت توزیع نیروى برق سیستان و بلوچستان به نشانى  Tender.tavanir.org.ir
همچنین پایگاه ملى مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir مراجعه فرمایند. بدیهى است این شرکت در رد 

یا قبول پیشنهادات مختار است .
« سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است ».  

كمکكنينتاقدقلکمحکبههزينهداروبرسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 

فاصله معنادار قانونگذاری سنتی با ويژگی های عرضی قانون !؟
سیاست روز بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی از تقسیم کار ملی قانونگذاری پیگیری  می کند:


